
Gwasanaeth Addysg Gatholig Cymru a Lloegr

Crynhoad o Ddata Cyfrifiad 2015 ar gyfer Addysg 
Gatholig yng Nghymru 

Hyrwyddo a Chefnogi Addysg Gatholig yng
Nghymru a Lloegr





3

Cyflwyniad 6
Penawdau 8
1 Ysgolion a cholegau 8

1.1 Nifer yr ysgolion a cholegau 8
1.1.1 Nifer yr ysgolion yn ôl cyfnod ac esgobaeth (2015) 8
1.2 Maint ysgolion 8
1.2.1 Dosbarthiad meintiau ysgolion Catholig a gynhelir (2015) 8
1.2.2 Dosbarthiad maint ysgolion cynradd a gynhelir (2015) 9
1.2.3 Maint cyfartalog ysgolion cynradd a gynhelir (tueddiadau) 9
1.2.4 Dosbarthiad maint ysgolion uwchradd a gynhelir (2015) 10
1.2.5 Maint cyfartalog ysgolion uwchradd a gynhelir (tueddiadau) 10

2 Disgyblion 12
2.1 Niferoedd disgyblion 12
2.1.1 Niferoedd disgyblion yn ôl cyfnod (2015) 12
2.1.2 Nifer y disgyblion mewn ysgolion Catholig (tueddiadau) 12
2.1.3 Nifer y disgyblion mewn ysgolion cynradd a gynhelir 13
(tueddiadau) 13
2.1.4 Nifer y disgyblion mewn ysgolion uwchradd a thrydyddol a 13
gynhelir (tueddiadau) 13
2.1.5 Canran y newid yn nifer y disgyblion mewn ysgolion a gynhelir (tueddiadau) 14
2.2 Crefydd disgyblion 14
2.2.1 Canran y disgyblion Catholig mewn ysgolion a cholegau Catholig a gynhelir(2015) 14
2.2.2 Canran y disgyblion Catholig mewn ysgolion a gynhelir yn ôl cyfnod (tueddiadau) 15
2.2.3 Canran y disgyblion Catholig mewn ysgolion a gynhelir yn ôl esgobaeth (2015) 15
2.2.4 Canran y disgyblion Catholig mewn ysgolion a gynhelir yn ôl grŵp blwyddyn (2015) 16
2.2.5 Dosbarthiad disgyblion nad ydyn nhw’n Gatholigion mewn 16
ysgolion a gynhelir (2015) 16
2.3 Rhyw 17
2.3.1 Nifer disgyblion mewn ysgolion a gynhelir yn ôl rhyw a grŵp blwyddyn (2015)17
2.4 Tynnu’n ôl o addoli ar y cyd 17
2.5 Gwisg ysgol 17
2.6 Ethnigrwydd 17
2.6.1 Ethnigrwydd disgyblion (2015) 18
2.6.2 Canran y disgyblion o grwpiau lleiafrifoedd ethnig, ysgolion a gynhelir (tueddiadau) 18
2.6.3 Ethnigrwydd disgyblion, ysgolion cynradd a gynhelir (2015) 19
2.6.4 Ethnigrwydd disgyblion, ysgolion uwchradd a thrydyddol a gynhelir (2015) 19
2.7 Prydau ysgol am ddim 20
2.7.1 Disgyblion yn gymwys am brydau ysgol am ddim (2015) 20
2.7.2 Canran y disgyblion sy’n gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim, ysgolion cynradd a
gynhelir (tueddiadau) 20
2.7.3 Canran y disgyblion sy’n gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim, ysgolion uwchradd a
gynhelir (tueddiadau) 21
2.8 Plant sy’n derbyn gofal 21
2.9 Anghenion addysgol arbennig (AAA) 21
2.9.1 Canran y disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig yn ôl cyfnod (2015) 21
2.9.2 Canran y disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig yn ôl Esgobaeth (2015) 22
2.9.3 Disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig sydd â datganiad, ysgolion a gynhelir
(tueddiadau) 22
2.9.4 Disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig heb ddatganiad na chynllun EHC, 
ysgolion a gynhelir (tueddiadau) 23

3 Staff 25
3.1 Timau arwain 25
3.1.1 Swyddi gwag timau arwain, CPCP a rhywedd (2015) 25



4

3.1.2 Swyddi gwag penaethiaid, ysgolion a gynhelir (tueddiadau) 25
3.2 Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP) 26
3.2.1 Canran y staff dysgu sydd â CPCP, ysgolion a gynhelir (tueddiadau) 26
3.3 Catholigrwydd staff 26
3.3.1 Catholigrwydd staff a’r Dystysgrif Gatholig mewn Astudiaethau Crefyddol (CCRS)
(2015) 26
3.3.2 Catholigrwydd staff, ysgolion a gynhelir (tueddiadau) 27
3.4 Y Dystysgrif Gatholig mewn Astudiaethau Crefyddol (CCRS) 27
3.4.1 Canran y staff dysgu sydd â CCRS, ysgolion a gynhelir (tueddiadau) 27
3.5 Addysgu Addysg Grefyddol 28
3.5.1 Athrawon Addysg Grefyddol yn ôl cyfnod (2015) 28
3.6 Ethnigrwydd staff 28
3.6.1 Ethnigrwydd athrawon yn gyffredinol ac yn ôl cyfnod (2015) 28
3.6.2 Ethnigrwydd staff, ysgolion cynradd a gynhelir (2015) 29
3.6.3 Ethnigrwydd staff, ysgolion uwchradd a thrydyddol a gynhelir (2015) 29
3.7 Staff Cymorth Addysg 30
3.7.1 Canran a Chatholigrwydd staff cymorth addysg (2015) 30
3.7.2 Canran y staff cymorth addysg Catholig (tueddiadau) 30

Atodiad 32
Cyfansymiau ysgolion a gynhelir y cyfeirir atyn nhw mewn tablau 32
A.1 Nifer y disgyblion mewn ysgolion a gynhelir yn ôl esgobaeth 32
A.2 Plant prydau ysgol am ddim, AAA a’r rhai sy’n derbyn gofal, yn ôl esgobaeth 32
A.3 Ethnigrwydd disgyblion yn ôl esgobaeth 33
A.4 Timau arwain (ysgolion cynradd) yn ôl esgobaeth 33
A.5 Timau Arwain (Ysgolion Uwchradd a thrydyddol) yn ôl esgobaeth 33
A.6 Catholigrwydd a’r Dystysgrif Gatholig mewn Astudiaethau Crefyddol yn ôl esgobaeth 34
A.7 Ethnigrwydd athrawon yn ôl esgobaeth 34
A.8 Canran y disgyblion Catholig mewn ysgolion a gynhelir yn ôl grŵp blwyddyn 34
A.9 Dosbarthiad disgyblion nad ydyn nhw’n Gatholig mewn ysgolion a gynhelir 35
A.10 Niferoedd y disgyblion mewn ysgolion a gynhelir yn ôl rhyw a grŵp blwyddyn 35
A.11 Map yn dangos Esgobaethau Catholig Cymru 36



5



6

Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae cyfradd ddychwelyd cyfrifiad y CES wedi bod yn 100%. Mae hyn
yn golygu bod y data rydym yn ei ddarparu yn y Crynhoad hwn yn parhau i fod yn hynod gywir.

Oherwydd y gyfradd ddychwelyd gyson uchel o bob rhan o'r wlad, rydym yn awr yn gallu cynnwys
tueddiadau pum mlynedd yn y Crynhoad. Mae'r rhain yn rhychwantu o 2010 i'r presennol.

Mae'r Crynhoad yn dilyn y patrwm traddodiadol erbyn hyn o adrannau ar ddisgyblion ac athrawon
yn ogystal ag atodiadau ychwanegol sy’n rhoi rhagor o fanylion. Fodd bynnag, mae ymddangosiad
cyffredinol y Crynhoad wedi cael ei ailwampio i gynnwys elfennau mwy gweledol. Dim ond un
coleg chweched dosbarth sydd yng Nghymru, Coleg Chweched Dosbarth Dewi Sant yng 
Nghaerdydd. Lle bo'n berthnasol, mae data ar gyfer Coleg Dewi Sant yn cael ei gynnwys gyda
data ysgolion uwchradd.

Mae cyfrifiad a Chrynhoad CES yn parhau i fod yn ddogfen hanfodol i ni ac i Gynhadledd yr 
Esgobion, nid yn unig fel arf ar gyfer goleuo polisïau ond hefyd fel dyfais ar gyfer dangos i'r Adran 
Addysg a Sgiliau, a chyrff eraill, amrywiaeth a chynwysoldeb ein hysgolion.

Hoffai'r CES ddiolch i'r holl ysgolion sydd wedi cyfrannu at y cyfrifiad hwn, yn ogystal â'r athrawon
a’r penaethiaid unigol am eu gwaith caled parhaus yn ysgolion yr Eglwys.

Hoffem hefyd ddiolch i Robert Rushworth, Anthony Carroll a Rebekah Hayward am eu gwaith
caled yn coladu a chyflwyno’r ddogfen hon.

Cyflwyniad

Cadeirydd
Y Parchedicaf Malcolm McMahon OP KC*HS, Archesgob Lerpwl

Cyfarwyddwr
Paul Barber
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Ysgolion a
Cholegau



1.2.1 Dosbarthiad meintiau ysgolion Catholig a gynhelir (2015)

1.2 Maint ysgolion

1.1.1 Nifer yr ysgolion yn ôl cyfnod ac esgobaeth (2015)

1.1 Nifer yr ysgolion a cholegau

1 Ysgolion a cholegau

Penawdau

8

• Mae yna 88 o ysgolion Catholig yng Nghymru
• Mae ysgolion Catholig yn cyfrif am 6% o'r cyfanswm cenedlaethol o ysgolion a gynhelir
• Mae 29,392 o ddisgyblion yn cael eu haddysgu mewn ysgolion Catholig
• Mae 56% o'r disgyblion mewn ysgolion Catholig a gynhelir yn Gatholig
• Mae 1,627 o athrawon sy’n gweithio mewn ysgolion Catholig a gynhelir yn Gatholig
• Mae 52% o’r athrawon mewn ysgolion Catholig a gynhelir yn Gatholig

Arhosodd nifer yr ysgolion fel yr oedd yn 2014.

Mae un ysgol gynradd Gatholig yn esgobaeth Wrecsam sy’n cael ei chyfrif yn ysgol cyfrwng 
Cymraeg, lle mae'r Gymraeg yn iaith fusnes yr ysgol o ddydd i ddydd. Mae dwy ysgol gynradd
arall ym Mynyw a Wrecsam yn cael eu cyfrif yn ysgolion cyfrwng Saesneg ond gyda swm sylwed-
dol o Gymraeg llafar.

Esgobaeth Cynradd Uwchradd Trydyddol Annibynnol 
(pob oedran) Cyfanswm

Caerdydd 41 9 1 0 51

Mynyw 16 3 0 0 19

Wrecsam 14 3 0 1 18

Cyfanswm 71 15 1 1 88

Maint yr ysgol 
(nifer y disgyblion) Nifer yr ysgolion cynradd Nifer yr ysgolion uwchradd a’r colegau trydyddol

<101 4 0
101-200 27 0
201-300 31 0
301-400 7 1
401-500 0 1
501-600 2 1
601-700 0 2
701-800 0 4
801-900 0 2
901-1000 0 0
1001-1100 0 2
1101-1200 0 0
1201-1300 0 0
1301-1400 0 0
1401-1500 0 2
1501-1600 0 1
Total 71 16



1.2.3 Maint cyfartalog ysgolion cynradd a gynhelir (tueddiadau)

1.2.2 Dosbarthiad maint ysgolion cynradd a gynhelir (2015)

9



1.2.5 Maint cyfartalog ysgolion uwchradd a gynhelir (tueddiadau)

1.2.4 Dosbarthiad maint ysgolion uwchradd a gynhelir (2015)

10

Yn genedlaethol, mae niferoedd mewn ysgolion uwchradd wedi gostwng flwyddyn ar ôl 
blwyddyn. Gostyngodd niferoedd y disgyblion at 2013, maen nhw’n codi erbyn hyn. Yn y sector
Catholig nid yw’r niferoedd mewn ysgolion uwchradd wedi newid ers 2010. Mae maint cyfartalog
yr ysgolion ar gyfartaledd, felly, yn adlewyrchu niferoedd anwadal disgyblion.
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Disgyblion



2.1.2 Nifer y disgyblion mewn ysgolion Catholig (tueddiadau)

2.1.1 Niferoedd disgyblion yn ôl cyfnod (2015)

12

Mae'r ffigurau ar gyfer ysgolion Catholig yn adlewyrchu'n fras y ffigurau ar gyfer ysgolion 
cenedlaethol. Dros y cyfnod o bum mlynedd hyd at 2015, roedd ysgolion cynradd Catholig, 
ysgolion uwchradd Catholig ac ysgolion cynradd cenedlaethol i gyd yn dangos cynnydd bach yn
nifer y disgyblion. Mae niferoedd ysgolion uwchradd cenedlaethol wedi gostwng dros 10%.

Cyfnod Niferoedd disgyblion

Cynradd a gynhelir 15222

Uwchradd a gynhelir 12464

Trydyddol a gynhelir 1521

Annibynnol 185

Cyfanswm 29392

2.1 Niferoedd disgyblion

2 Disgyblion



2.1.4 Nifer y disgyblion mewn ysgolion uwchradd a thrydyddol a 
gynhelir (tueddiadau)

2.1.3 Nifer y disgyblion mewn ysgolion cynradd a gynhelir 
(tueddiadau)

13



2.2.1 Canran y disgyblion Catholig mewn ysgolion a cholegau Catholig
a gynhelir(2015)

2.2 Crefydd disgyblion

2.1.5 Canran y newid yn nifer y disgyblion mewn ysgolion a gynhelir
(tueddiadau)

14

Mae ysgolion Catholig yng Nghymru yn parhau i addysgu nid yn unig disgyblion Catholig, ond 
disgyblion o ffyddau eraill a rhai nad ydyn nhw’n arddel ffydd.

Nifer y disgyblion % disgyblion Catholig

Ysgolion a cholegau a gynhelir 29207 55.7

Ysgolion cynradd a gynhelir 15222 61.2

Ysgolion uwchradd a gynhelir 
(gan gynnwys y coleg trydyddol) 13985 1

49.7



2.2.3 Canran y disgyblion Catholig mewn ysgolion a gynhelir yn ôl 
esgobaeth (2015)

2.2.2 Canran y disgyblion Catholig mewn ysgolion a gynhelir yn ôl
cyfnod (tueddiadau)

15

Er bod gwahaniaethau bach rhwng esgobaethau, mae mwy na hanner y disgyblion mewn ysgolion
Catholig ym mhob esgobaeth yn Gatholig. 



2.2.5 Dosbarthiad disgyblion nad ydyn nhw’n Gatholigion mewn 
ysgolion a gynhelir (2015)

2.2.4 Canran y disgyblion Catholig mewn ysgolion a gynhelir yn ôl
grŵp blwyddyn (2015)

16

Mae'r graff hwn yn dangos dosbarthiad canrannau'r disgyblion nad ydyn nhw’n Gatholigion mewn
ysgolion a gynhelir yng Nghymru. Er enghraifft, mae'r bar cyntaf yn dangos bod yna 4 ysgol sydd
â rhwng 0% a 10% o ddisgyblion nad ydyn nhw’n Gatholigion. Nid oes ysgolion Catholig sydd â llai
na 20% o'r disgyblion yn Gatholigion.



2.6 Ethnigrwydd

2.5 Gwisg ysgol

2.4 Tynnu’n ôl o addoli ar y cyd

2.3.1 Nifer disgyblion mewn ysgolion a gynhelir yn ôl rhyw a grŵp
blwyddyn (2015)

2.3 Rhyw

17

Mae’r cydbwysedd rhwng y rhywiau yn parhau i fod yn weddol gydradd tan flynyddoedd 11, 12
ac 13. Gellid priodoli hyn i'r ffaith bod merched yn fwy tebygol o barhau â’u hastudiaethau yn y
chweched dosbarth.

Ni chafodd unrhyw ddisgybl ei dynnu’n ôl o addoli ar y cyd mewn ysgolion Catholig.

Mae dros 98% o ysgolion Catholig yn y sector a gynhelir a’r sector annibynnol yn gofyn i’w 
disgyblion wisgo gwisg ysgol.

Mae ysgolion Catholig yn parhau i fod yn llawer mwy amrywiol o ran ethnigrwydd nag ysgolion
cenedlaethol. Mae cyfran y lleiafrifoedd ethnig mewn ysgolion Catholig yn cynyddu ar gyfradd
gyflymach na ffigurau cenedlaethol.



2.6.2 Canran y disgyblion o grwpiau lleiafrifoedd ethnig, ysgolion a
gynhelir (tueddiadau)

2.6.1 Ethnigrwydd disgyblion (2015)

18

1Mae’r data cenedlaethol yn cynnwys Gwyddelod gwyn gyda phobl wyn arall

Nifer y 
disgyblion

% Gwyn 
Prydeinig

% Gwyn
Gwyddelig % Gwyn arall

% Teithwyr o
dreftadaeth
Wyddelig/
Sipsiwn/Ro

ma 

% Cymysg/
deuol

% Asiaidd/
Asiaidd Pry-

deinig

% Du / Du
Prydeinig

%
Tsieineaidd

% Grŵp eth-
nig arall % anhysbys

Ysgolion
Catholig a
gynhelir

29207 75 0.10% 7.70% 0.50% 4.50% 4.50% 2.50% 0.40% 4.20% 0.70%

Pob ysgol 392340 89.9 See note 2.4 0.2 2.5 2.3 0.8 0.2 1.1 0.6

Cynradd 15,222 70.8 0.20% 9.60% 0.90% 4.50% 5.10% 2.50% 0.30% 5.10% 1.00%

Uwchradd a
Thrydyddol 13,985 79.56 0.01% 5.56% 0.14% 4.43% 3.90% 2.46% 0.36% 3.21% 0.40%

2Yn cynnwys pob disgybl sy’n cael eu cyfrif fel rhai sy’n perthyn i grŵp ethnig gwahanol i wyn Prydeinig



2.6.4 Ethnigrwydd disgyblion, ysgolion uwchradd a thrydyddol a 
gynhelir (2015)

2.6.3 Ethnigrwydd disgyblion, ysgolion cynradd a gynhelir (2015)

19



2.7.2 Canran y disgyblion sy’n gymwys ar gyfer prydau ysgol am
ddim, ysgolion cynradd a gynhelir (tueddiadau)

2.7.1 Disgyblion yn gymwys am brydau ysgol am ddim (2015)

2.7 Prydau ysgol am ddim

20

Mae ysgolion cynradd Catholig yn dilyn tueddiadau cenedlaethol ar gyfer ffigurau prydau ysgol
am ddim. Ar lefel uwchradd, nid oes unrhyw duedd amlwg ar gyfer ysgolion cenedlaethol na rhai
Catholig. Mae'r ffigurau ar gyfer ysgolion cenedlaethol a Chatholig yn parhau i ddangos 
gostyngiad bach yn nifer y disgyblion sy'n derbyn prydau ysgol am ddim.

Cyfnod Nifer y disgyblion
Nifer sy’n gymwys ar gyfer
prydau am ddim ac sy’n eu

cymryd

% sy’n gymwys ar gyfer 
prydau am ddim ac sy’n eu

cymryd 

Cyfanswm ysgolion Catholig
a gynhelir 29,207 4,548 15.6

Cyfanswm cenedlaethol 
ysgolion a gynhelir 465,704 80,668 17.3

Ysgolion cynradd a gynhelir 15,222 2,568 16.9

Ysgolion cynradd 
cenedlaethol a gynhelir 273,400 49,184 18

Ysgolion uwchradd a 
gynhelir 12,464 1,980 15.9

Ysgolion uwchradd 
cenedlaethol a gynhelir 182,408 28,859 15.8



2.9.1 Canran y disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig yn ôl
cyfnod (2015)

2.9 Anghenion addysgol arbennig (AAA)

2.8 Plant sy’n derbyn gofal

2.7.3 Canran y disgyblion sy’n gymwys ar gyfer prydau ysgol am
ddim, ysgolion uwchradd a gynhelir (tueddiadau)

21

Roedd 0.6% o ddisgyblion mewn ysgolion Catholig a gynhelir yn derbyn gofal (163 o blant).

Nid oes ysgolion arbennig Catholig yng Nghymru, ac felly byddem yn disgwyl i ganran y 
disgyblion sydd â datganiadau fod ychydig yn is yn y sector Catholig. 

Nifer y disgyblion % AAA gyda datganiad % AAA heb ddatganiad 

Cynradd 15222 0.8 18.4

Uwchradd
(ac eithrio trydyddol) 12464 1.8 20.4



2.9.3 Disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig sydd â 
datganiad, ysgolion a gynhelir (tueddiadau)

2.9.2 Canran y disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig yn ôl
Esgobaeth (2015)

22

% AAA gyda datganiad % AAA heb ddatganiad

Caerdydd 1.2 18.6

Mynyw 1.5 18.2

Wrecsam 1.2 17.1



2.9.4 Disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig heb ddatganiad
na chynllun EHC, ysgolion a gynhelir (tueddiadau)

23
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STAFF



3.1.2 Swyddi gwag penaethiaid, ysgolion a gynhelir (tueddiadau)

3.1.1 Swyddi gwag timau arwain, CPCP a rhywedd (2015)

3.1 Timau arwain

3 Staff

25

Mae swyddi gwag penaethiaid mewn ysgolion uwchradd Catholig wedi aros yr un fath ers y
llynedd. Serch hynny, mae’n werth cadw mewn cof na ellir tynnu casgliadau ystadegol o hyn o
gofio mai dim ond 15 ysgol uwchradd Gatholig sydd yng Nghymru. Mewn ysgolion cynradd
Catholig bu cynnydd bach yn nifer swyddi gwag penaethiaid. Mae gan ysgolion cynradd ac 
uwchradd Catholig gyfran uchel o athrawon sydd â’r Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar
gyfer Prifathrawiaeth (CPCP) mewn cymhariaeth ag ysgolion cynradd ac uwchradd cenedlaethol.

Ysgolion

% swyddi
gwag pri-
fathraw-

iaeth

% 
swyddi 
gwag 

dirprwy neu 
gynorthwyol

% Catholig
gyda CPCP

% ddim yn
Gatholig

gyda CPCP 

% Catholig
yn dilyn

cwrs CPCP

% ddim yn
Gatholig yn
dilyn cwrs

CPCP

Rhywedd
penaethiaid

%Benyw
/%Gwryw

Cynradd 71 8.5 4.23 6.8 0.7 1.6 1.1 72/28

Uwchradd 15 13.3 0 2.5 0.4 0.2 0.1 25/75



3.3.1 Catholigrwydd staff a’r Dystysgrif Gatholig mewn Astudiaethau
Crefyddol (CCRS) (2015)

3.3 Catholigrwydd staff

3.2.1 Canran y staff dysgu sydd â CPCP, ysgolion a gynhelir 
(tueddiadau)

3.2 Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth
(CPCP)

26

Ni fu CPCP yn orfodol ar gyfer penaethiaid ers 2011.

Mae lefel Catholigrwydd staff wedi parhau’n gyson, gyda dim ond gostyngiad bychan iawn dros y
pum mlynedd ddiwethaf.

Nifer yr athrawon % athrawon Catholig Nifer y staff â CCRS % â CCRS

Cynradd 702 73.8 223 31.8

Uwchradd 
(gan gynnwys trydyddol) 925 35 44 4.8



3.4.1 Canran y staff dysgu sydd â CCRS, ysgolion a gynhelir 
(tueddiadau)

3.4 Y Dystysgrif Gatholig mewn Astudiaethau Crefyddol (CCRS) 

3.3.2 Catholigrwydd staff, ysgolion a gynhelir (tueddiadau)

27



3.6.1 Ethnigrwydd athrawon yn gyffredinol ac yn ôl cyfnod (2015)

3.6 Ethnigrwydd staff 

3.5.1 Athrawon Addysg Grefyddol yn ôl cyfnod (2015)

3.5 Addysgu Addysg Grefyddol

28

Nifer yr
athrawon

Nifer yr athra-
won Addysg

Grefyddol 
arbenigol
cymwys

% yr athrawon
Addysg 

Grefyddol 
arbenigol
cymwys

Nifer y staff
sy’n addysgu

Addysg 
Grefyddol

% y staff sy’n
addysgu 
Addysg 

Grefyddol

Nifer y staff
sy’n addysgu
Addysg Grefy-
ddol am 50%+
o’r amserlen

% y staff sy’n
addysgu 
Addysg 

Grefyddol am
50%+ o’r 
amserlen

Nifer y lleoliadau
lle’r oedd dos-

barthiadau Addysg
Grefyddol  yn cael

eu harwain gan 
Gynorthwyydd 

Addysgu

Cynradd 702 16 2.3 538 76.6 21 3 7

Uwchradd 
(gan gynnwys
trydyddol)

925 65 7 87 9.4 57 6.2 0

Cyfnod % Gwyn
Prydeinig

% Gwyn
Gwyddelig

% Gwyn
arall

% Teithwyr
o dref-
tadaeth

Gwyddelig/
Sipsiwn/Ro

ma

% Cymysg/
deuol

% Asiaidd/
Asiaidd

Prydeinig

% Du/ Du
Prydeinig

%
Tsieineaidd % Arall % anhysbys

Pob ysgol
Gatholig a
gynhelir

87.7 1.7 1 0 0.4 0.6 0.3 0 0.1 8.1

Catholig 
Cynradd 93.2 1.4 0.3 0 0.4 0.3 0.3 0 0.1 4

Catholig 
Uwchradd
(gan gynnwys
trydyddol)

83.5 2 1.6 0 0.4 0.8 0.2 0 0.1 11.1



3.6.3 Ethnigrwydd staff, ysgolion uwchradd a thrydyddol a gynhelir
(2015)

3.6.2 Ethnigrwydd staff, ysgolion cynradd a gynhelir (2015)
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3.7.2 Canran y staff cymorth addysg Catholig (tueddiadau) 

3.7.1 Canran a Chatholigrwydd staff cymorth addysg (2015)

3.7 Staff Cymorth Addysg
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Cyfnod Nifer yr athrawon Nifer y staff cymorth
addysg

Cymhareb y staff 
cymorth addysg ag

athrawon

% staff cymorth 
addysg Catholig (ar
gyfer grŵp penodol)

Cynradd 702 798 1.1 51.8

Uwchradd 
(gan gynnwys 
trydyddol)

925 386 0.4 30.1



Atodiad
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A.2 Plant prydau ysgol am ddim, AAA a’r rhai sy’n derbyn gofal, yn ôl
esgobaeth

A.1 Nifer y disgyblion mewn ysgolion a gynhelir yn ôl esgobaeth

Cyfansymiau ysgolion a gynhelir y cyfeirir atyn nhw mewn tablau

Atodiad

32

Esgobaeth Nifer y disgyblion Nifer yr athrawon

Caerdydd 18,565 1,054

Mynyw 5,813 302

Wrecsam 4,829 271

Cyfanswm 29,207 1,627

Mae’r cyfansymiau yn y tabl hwn yn cael eu defnyddio i gyfrifo canrannau yn y tablau a ganlyn:
A.2; A.3; A.6; A.7.

Esgobaeth Nifer y disgyblion mewn ysgolion 
cynradd

Nifer y disgyblion mewn ysgolion 
uwchradd a’r coleg trydyddol

Caerdydd 9,272 9,293

Mynyw 3,065 2,748

Wrecsam 2,885 1,944

Cyfanswm 15,222 13,985

Esgobaeth % yn gymwys am 
brydau ysgol am ddim

%  AAA â datganiad
neu gynllun EHC % AAA heb ddatganiad % y plant sy’n derbyn

gofal

Caerdydd 15.8 1.2 18.6 0.6

Mynyw 15.3 1.5 18.2 0.5

Wrecsam 15.3 1.2 17.1 0.7

Cyfanswm 15.6 1.2 18.3 0.6



A.5 Timau Arwain (Ysgolion Uwchradd a thrydyddol) yn ôl esgobaeth

A.4 Timau arwain (ysgolion cynradd) yn ôl esgobaeth

A.3 Ethnigrwydd disgyblion yn ôl esgobaeth
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Esgobaeth % Gwyn
Prydeinig

% Gwyn
Gwyddelig

% Gwyn
Arall

% Teithwyr o
dreftadaeth
Gwyddelig/

Sipsiwn/
Roma 

% Cymysg/
Deuol

% Asiaidd/
Asiaidd

Prydeinig

#% Du / 
Du 

Prydeinig

%
Tsieineaidd

%
Grŵp 
ethnig
arall

%
Anhysbys

Caerdydd 73.9 0.1 7.1 0.4 5.3 5.3 3.4 0.4 3.5 0.7

Mynyw 77.9 0.2 5.6 0.5 3.2 4.3 1.4 0.1 6.4 0.5

Wrecsam 75.7 0.2 12.4 0.9 3 1.8 0.4 0.4 4.2 1

Cyfanswm 75 0.1 7.7 0.5 4.5 4.5 2.5 0.4 4.2 0.7

Esgobaeth Nifer yr 
ysgolion 

Nifer y
swyddi gwag 
penaethiaid 

% y swyddi
gwag 

penaethiaid

Nifer y
swyddi gwag
dirprwy be-
naethiaid /
penaethiaid
cynorthwyol

% y swyddi
gwag dirprwy
benaethiaid /
penaethiaid
cynorthwyol 

Nifer y staff
sydd â CPCP

Nifer y staff
sy’n 

ymgymryd â
CPCP

Caerdydd 41 4 9.8 1 2.4 25 9

Mynyw 16 2 12.5 1 6.3 15 0

Wrecsam 14 0 0 1 7.1 13 2

Cyfanswm 71 6 8.5 3 4.2 53 19

Esgobaeth Nifer yr
ysgolion 

Nifer y swyddi
gwag 

penaethiaid 

% y swyddi
gwag 

penaethiaid

Nifer y swyddi
gwag dirprwy
benaethiaid /
penaethiaid
cynorthwyol

% y swyddi
gwag dirprwy
benaethiaid /
penaethiaid
cynorthwyol 

Nifer y staff
sydd â CPCP

Nifer y staff
sy’n 

ymgymryd â
CPCP

Caerdydd 16 2 12.5 0 0 14 3

Mynyw 3 0 0 0 0 7 0

Wrecsam 3 0 0 0 0 3 0

Cyfanswm 22 2 9.1 0 0 24 3



A.8 Canran y disgyblion Catholig mewn ysgolion a gynhelir yn ôl grŵp
blwyddyn

A.7 Ethnigrwydd athrawon yn ôl esgobaeth

A.6 Catholigrwydd a’r Dystysgrif Gatholig mewn Astudiaethau 
Crefyddol (CCRS) yn ôl esgobaeth

34

Esgobaeth Nifer y staff dysgu sy’n
Gatholigion % yr athrawon Catholig % gyda CCRS

Caerdydd 548 52 14.4

Mynyw 157 52 23.8

Wrecsam 137 50.6 15.9

Cyfanswm 842 51.8 16.4

Esgobaeth % Gwyn
Prydeinig

% Gwyn
Gwyddelig

% Gwyn
arall

% Teithwyr
o dref-
tadaeth

Wyddelig/
Sipsiwn/Ro

ma 

% Cymysg/
deuol

% Asiaidd/
Asiaidd

Prydeinig

% Du / Du
Prydeinig

%
Tsieineaidd

% Grŵp
ethnig
arall

% anhysbys

Caerdydd 86.8 1.7 1.3 0 0.5 0.7 0.3 0 0.2 8.5

Mynyw 93.4 0.7 0.7 0 0.7 0.7 0.3 0 0 2.7

Wrecsam 84.5 3 0.4 0 0 0 0 0 0 12.2

Cyfanswm 87.7 1.7 1 0 0.4 0.6 0.3 0 0.1 8.1

Grŵp blwyddyn N1 N2 R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

% Catholig 48 62 59 62 61 62 62 61 63 47 48 49 53 52 50 49 35



A.10 Niferoedd y disgyblion mewn ysgolion a gynhelir yn ôl rhyw a
grŵp blwyddyn

A.9 Dosbarthiad disgyblion nad ydyn nhw’n Gatholig mewn ysgolion a
gynhelir

35

Canran y disgyblion nad ydyn nhw’n
Gatholig Nifer yr ysgolion Canran yr ysgolion

1 to 10 4 4.6

11 to 20 6 6.9

21 to 30 11 12.64

31 to 40 18 20.69

41 to 50 15 17.24

51 to 60 14 16.09

61 to 70 12 13.79

71 to 80 7 8.05

N1 N2 R Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14

Bechgyn 127 714 1009 974 1009 996 959 1009 906 1075 1046 1098 1099 1044 818 527 27

Merched 140 689 933 1007 1014 956 960 923 897 1116 1108 1079 1079 1148 959 741 21

Cyfanswm 267 1403 1942 1981 2023 1952 1919 1932 1803 2191 2154 2177 2178 2192 1777 1268 48
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A.11 Map yn dangos Esgobaethau Catholig Cymru
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